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1. Eerste vergadering Marleen Ral, schepen welzijn en ouderenbeleid
Marleen Ral stelt zich voor.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (16 november 2021)
Het verslag werd goedgekeurd.

3. Activiteiten 2022
We overlopen de activiteiten voor 2022 en leggen werkgroepjes vast. Ook de data en ideeën
worden uitgewisseld.

-

Week van de groeilamp = week van de opvoeding

Ideeën:

 Lege brooddoos: dit is geen schrijnend probleem in onze gemeente. Er zijn wel
kinderen die met een lege brooddoos op school toekomen maar dit is geen grote
hoeveelheid. Er wordt beslist hier niet mee aan de slag te gaan. Vermoedelijk zal dit
niet veel volk aantrekken.
 Mogelijkheid: scholen bevragen of zij een ander “probleem” opmerken bij kinderen
waarrond we iets kunnen uitwerken.
 Bernadette Marescaux: een workshop “gezonde voeding” maar heel algemeen houden
en in twee delen uitvoeren. Één deel voor kinderen tijdens de opvoedingsnamiddag en
het andere deel bij de ouderenweek voor senioren.
Godelief De Wit en Marleen Ral geven aan dat we dan de bal mis slaan omdat we het
dan niet specifiek genoeg op kinderen richten.
 Linda Merckx: bij Ferm koken we met kinderen. Misschien een idee om met de kinderen
te koken?
We moeten vooral opletten dat we iets doen waar de kinderen zich kunnen mee bezig houden.
Voorstel Hilde Meulemans: enkele workshops voorzien waardoor de kinderen continue worden
uitgedaagd met iets anders.
Marleen Ral vindt het belangrijk dat de kinderen echt terug spelen! Geen “pretpark” creëren.
Uiteindelijk idee: het organiseren van een schattenjacht.
Zal doorgaan op woensdag 18 mei 2022.
Werkgroep: Hilde Meulemans, Linda Merckx en Viviane Spruyt
Linda Merckx vraagt na bij boswachter Marc of we eventueel een schattenjacht kunnen
organiseren in het park van De Graaf. Anders eventueel in Floordambos organiseren en in
LDC Omikron afsluiten met iets lekkers.
Bedoeling is om een (samen)beleving te maken voor de kinderen in het bos met begeleider
((groot)ouders).
Linda, Hilde en Viviane komen samen om alles te bespreken en op punt te zetten. Tijdens de
volgende vergadering wordt het hele uitgewerkte project voorgesteld.

-

23 juni dag van de mantelzorg (donderdag)

Zal doorgaan op zaterdag 18 juni 2022 in de namiddag.
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Er wordt een brief opgesteld naar de mantelzorgers met drie keuzemogelijkheden voor dag
van de mantelzorg:
 Een maaltijd bij LDC Omikron ter waarde van €14 (2 personen)
 Een maaltijd aan huis geleverd door LDC Omikron (2 personen)
 Mantelzorgdag met taart en koffie
De mantelzorgers kunnen één keuze aanduiden waaraan ze willen deelnemen.
Voor de maaltijd hebben ze de keuze uit het menu van de week van 20 juni 2022. Ze krijgen
in de brief het menu van de week en mogen dan een dag kiezen waarop ze komen eten of het
eten wensen geleverd te krijgen.
Voor de mantelzorgdag zal er een spreker voorzien worden en handmassages. Er zullen
schoonheidsspecialisten/ scholen aangesproken worden om deze handmassages te geven.
De scholen kunnen dit eventueel inbrengen als een stage.
De spreker zullen we heel algemeen houden en niet enkel naar oudere mantelzorgers
gericht.

-

Seniorenweek

De fietstocht gaat door op 13 september 2022 in de namiddag. Er zal opnieuw aan de
organisatoren van vorig jaar gevraagd worden of ze dit willen organiseren.
De petanque gaat door op 19 september 2022 in Melsbroek.
De ouderenweek staat gepland van 26 tot 30 september 2022.
MAANDAG: quiz – Josy Dionne zal de vragen opstellen
DINSDAG: yoga in de voormiddag en EHBO in de namiddag
WOENSDAG: wandeling – idee is om meer wandelingen te voorzien vanuit de raad. Niet
enkel tijdens seniorenweek. In beweging blijven is heel belangrijk.
Opmerking van Hugo Cloetens: belangrijk dat er niet té veel wordt aangeboden. Dat het nog
overzichtelijk blijft.
Bernadette Marescaux pikt hier op in en zegt dat wij het vooral zouden richten op senioren.
We zouden Daniël Zwertvagher vragen om de volgende vergadering bij te wonen en zijn
expertise vragen rond waar we de kleine wandelingen kunnen laten doorgaan.
DONDERDAG: dansnamiddag met Time For Music
VRIJDAG: slotfeest
Idee voor het slotfeest: sjakosj uit Perk. Dit is een groep dat a cappella zingt. Linda Merckx
gaat bevragen of ze die namiddag kunnen.
Viviane Spruyt en Rita Van Damme gaan eens samenzitten met de dienst welzijn om de
teksten en foto’s te kiezen voor de folder van de ouderenweek.

-

Live streaming: Small Town Boogie

Op donderdag 24 maart 2022 gaat de livestream “Small Town Boogie” door in LDC Omikron
om 14u.
Inschrijvingen gebeuren via Hilde Meulemans.

4. Seniorengids
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Tijdens het einde van het voorjaar (mei/juni) wordt het nieuwe exemplaar gemaakt. We
maken een ringmap met de informatie in. Zo kan er steeds makkelijk nieuwe informatie
bijgevoegd worden en oude informatie eruit gehaald worden.
Louis Meeus zal dit trekken.

5. Varia
- Samana – samenwerking infosessie + workshop mantelzorgers
Samana wil graag samenwerken voor een infosessie en workshop te geven voor
mantelzorgers in de gemeente Steenokkerzeel. Deze infosessie/workshop gaat over “samen
en toch alleen”.
De raad beslist om dit eerst te bevragen bij de mantelzorgers. Indien er interesse is kunnen
we dit in het najaar of volgend jaar nog later doorgaan.
De bevraging gebeurt bij het uitsturen van de brief voor dag van de mantelzorg. Onder de
drie keuzemogelijkheden gaan we dit concept voorstellen en vragen of ze hieraan zouden
deelnemen ja of neen.
-

Button SWOAR – foto

De raad gaat akkoord met het ontwerp van de button en beslist om 50 stuks van de button
met magneet aan te kopen. Zo zijn er steeds voldoende als reserve.
-

Infosessie verlies, rouw en herinneringen

Bernadette Marescaux gaat een monoloog volgen van een (ex-) verpleegkundige die spreekt
over verlies, rouw en herinneringen. Als deze monoloog interessant is zouden we deze
eventueel kunnen organiseren in onze gemeente.
-

Infosessie euthanasie

Dit kan misschien gekoppeld worden aan de infosessie rond verlies, rouw en herinneringen.
Als dit tijdens de monoloog besproken wordt is dit ideaal. Zo niet, voorzien we een ander
moment om euthanasie te bespreken.
-

Infosessie verkeer

Er werd gekozen om dit op vrijdag 22 april 2022 te laten doorgaan vanaf 15u tot 17u.
Gaetano Butera wil dit opnieuw op zich nemen.
-

Vragen van Hugo Cloetens in verband met de corona pandemie

Hugo Cloetens zou graag volgende vragen beantwoord zien tegen de volgende vergadering:
 Waarom werd er niets besproken over Corona tijdens de vergaderingen?
 Wie zit er in de stuurgroep Corona van de gemeente?
 Hoeveel besmettingen zijn er in de gemeente Steenokkerzeel?
 Waarom mocht er niemand van de SWOAR in de stuurgroep corona zetelen?
 Waarom werd de SWOAR niet betrokken bij de stuurgroep?
Volgende vergadering op woensdag 6 april 2022 om 17u in LDC Omikron.
Notulist: Maaike De Coster

